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"A pilisi hegy alatt 
Lányok sütik a halat. 
Papírosba takarják, 
A legénynek úgy adják. 
 
Bátán lakom, keress meg, 
Két lányom van, szeresd meg, 
Néked adom egyiket, 
Vedd el akármelyiket.” 

(Sárpilisi népdal) 
 
Kedves Cserkésztestvéreink, Barátaink, 
 
Idei regös táborunk alkalmával a Tolna megyei Sárközbe hívunk meg benneteket! 
Sárköz észak-déli irányban Tolna községtől Bátáig, nyugatról kelet felé haladva pedig a Szekszárdi Hegyek 
lábától a Dunáig terjed. Magába foglalja Öcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék és Báta községeket. 
Sárköz népköltészete éppoly gazdag, művészi és változatos, mint a viselete, szokásai és táncai. A sárközi 
népnyelv az alföldi nyelvjárásterület duna-drávai csoportjába tartozik. Régies, tájszókincse gazdag. 
Népdalaiknál a lírai dalok a gyakoribbak. Hímző művészete az egyik legrégibb, legváltozatosabb és 
legpompásabb díszítő művészeti ág. A magyar népviseletek közül talán a sárközi a legrégibb formájú, 
legdíszesebb és a legdrágább anyagokból készült. Gyöngygallérjai páratlanok. A leánykarikázók és dalaik 
igen kedveltek. 
Sok szeretettel várunk benneteket Lützensömmernbe, a 33. Kerületi Regös Táborunkba, hogy 
megismerhessétek ezt a kicsi, de értékekben és hagyományokban gazdag tájat. Szokásunk szerint a tábort a 
Húsvéti Nagyhéten tartjuk, természetesen a húsvéti ünnepkörhöz tartozó egyházi szertartásokkal egybekötve 
a már mindannyiunk által kedvelt helyen. 
 

A tábori viszontlátásig kívánunk 
         Jó Munkát! 
 
Dr. Konthur Zoltán st. 
      táborparancsnok 

A tábor időpontja: 2011 április 17. – 25. 

 Érkezés  vasárnap, április 17-én 15:00 – 19:00 óráig, vacsorára 

 Táborzárás hétfőn, április 25-én 10:00 órakor  

A tábor helye: Tagungshaus Rittergut e.V. 
  99955 Lützensömmern / Türingia  

  Tábori telefon: +49-(0)162-4803634 

mailto:zoltan.konthur@gmx.de


Alsó korhatár: betöltött 10 év, vendégeket és kisgyerekes családokat is szeretettel várunk! 

Jelentkezés: április 1-ig a fenti cím alatt. A jelentkezés csak befizetett előleg után érvényes! 
Cserkészkorúak jelentkezését előnybe helyezzük. Vendégek számára az elhelyezés csak 
korlátolt mértékben biztosítható, így fenntartjuk magunknak a jogot a cserkészkorúak 
javára jelentkezésüket visszamondani! 

 

A tábordíj korosztályok szerint különböző: 

  vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 
korosztály 4.17.- 4.25. 4.18. – 4.25. 4.19. – 4.25. 4.20. – 4.25. 4.20. – 4.25. 4.21. – 4.25. 4.22. – 4.5. 4.4. – 4.5. 

17+ 175 € 162 € 144 € 127 € 109 € 90 € 70 € 50 € 
10 - 16 155 € 142 € 124 € 107 € 89 € 70 € 50 € 30 € 
4 - 9 115 € 105 € 90 € 77 € 64 € 50 € 37 € 23 € 

 

Kérjük a tábordíj felét a regös cserkészet folyószámlájára befizetni és a résztvevő nevét megadni:  
Dr. Zoltán Konthur, Deutsche Bank PGK, Konto: 476303301, BLZ 380 707 24. Április 12-nél későbbi 
visszamondás esetében a foglalót sajnos nem tudjuk visszatéríteni. 
 
Felszerelés:  MINDENKINEK: Szabályos cserkész egyenruha; erős cipő, esőköpeny; akinek van saját 
furulyája, hegedűje, egyéb saját hangszere, jegyzeteléshez szükséges felszerelés, olló, ragasztó, színes 
ceruza; ha van, fafaragáshoz szükséges eszközöket stb.; tisztálkodási felszerelés és törülköző; ágynemű 
(vagy egyszeri 7,00 € bér). LÁNYOKNAK: népviselet, hajgumik, színes szalagok; táncgyakorláshoz 
megfelelő öltözet, bő szoknya és póló, bőrtalpú cipő; FIÚKNAK: fekete nadrág, mellény, fehér ing, fekete 
kalap, fekete csizma vagy bőrtalpú cipő (kemény).  
Fontos: betegbiztosítási kártya és kitöltött egészségügyi űrlapot egy borítékban elhozni és a tábor elején 
leadni. Súlyos allergia, krónikus betegség vagy egészségügyi diéta esetében személyes értesítést kérünk. 
 
Útleírás: A táborhely Türingiában van, Erfurt-tól kb. 40km-re északra esik.  
Autóval az A4 autópályán Erfurt West-ig, majd a B4-en a városba be kell haladni. Ott továbbra is a B4-en 
mindig Nordausen felé. Gebesee-n, majd Staußfurt-on keresztül Sondershausen irányába Schilfa-ig. 
Schilfa-ban balra, Gangloffsömmern-en át Lützensömmern-be. A Rittergut a falu közepében taláható, ki 
van táblázva. 
Vonattal Erfurt-ig, majd a regionális vonattal Nordhausen felé Gangloffsömmern-ig. Onnan elhozunk ha 
időben szólsz. A vonat kb. (két)óránként indul Erfurt-ból (14:03h, 16:03h, 18:03h, 20:03h, 21:45h). 
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